
ELEKTRISCHE DUMPER | 1TE
Laadvermogen: 1 ton    Onbeladen gewicht: 1625 kg    Accucapaciteit: 10 kWh

SPECIFICATIES



VEILIGSTE BINNEN DE BRANCHE.
Het ROPS-frame garandeert de veiligheid van de 
bestuurder, terwijl de standaard gemonteerde  
oranje en groene LED-flitslichten voetgangers 
waarschuwen.

BLIJF IN BEWEGING.
De 1TE wordt aangedreven door krachtige 
lithium-ion accu’s. Opladen is mogelijk met de 
optionele JCB universele snellader, waarna er  
weer een volledige dag gewerkt kan worden.

STILLE NACHT.
De 1TE elektrische dumper kan onder alle 
omstandigheden ’s nachts doorwerken, omdat hij 
vrijwel stil is en krachtige LED-werkverlichting heeft.

ULTIEME VEELZIJDIGHEID.
De hoogkiepbak zorgt ervoor de dumper kan 
kiepen in afvalcontainers en grote containers.  
Door het compacte ontwerp kan de machine  
in kleine ruimtes werken.

JCB is toonaangevend op het gebied van schone technologie en het verminderen van 

schadelijke uitstoot. Daarom introduceren we JCB E‑TECH, een nieuwe generatie 

emissievrije elektrische producten die geen afbreuk doen aan de prestaties. De nieuwe 

volledig elektrische 1TE‑machine van 1 ton verandert de manier waarop dumpers op 

locatie kunnen worden gebruikt. De machine heeft geen uitstoot tijdens gebruik en kan 

dus binnen en/of in geluidsgevoelige omgevingen worden gebruikt.

GEEN UITSTOOT.
De 1TE is een nieuwe, volledig elektrische dumper van 
1 ton die ontworpen is om binnenshuis, ondergronds 
en in emissiegevoelige gebieden te werken.

100% elektrisch. Geen uitstoot.

1TE ELEKTRISCHE DUMPER



 

STATISCHE AFMETINGEN

STATISCHE AFMETINGEN EN CAPACITEIT

A Totale lengte mm 3095
B Totale lengte (ROPS of FOPS ingeklapt) mm 3403
C Wielbasis mm 1500
D Minimale bodemvrijheid mm 263
E Totale breedte (standaard smalle banden) mm 1126
F Breedte kiepbak mm 980
G Spoorbreedte (standaard smalle banden) mm 860
I Hoogte tot voorkant kiepbak (niet gekiept) mm 1134/2259
H Hoogte tot voorkant kiepbak (gekiept) mm 452/1573
J Overlaadhoogte mm 1268/2392
K Hoogte over kiepbak (gekiept) mm 1865/3037
L Kiephoek kiepbak ° 90
M Losafstand voorkant mm 391

Losafstand zijkant mm -
Draaicirkel tot buitenkant kiepbak mm 2712
Draaicirkel tot buitenkant banden mm 2559
Stuurhoek (+/–) graden 39
Pendelhoek graden 15

N Hoogte tot bovenkant ROPS (met/zonder zwaailicht) mm 2792/2602
O Hoogte met ingeklapte ROPS mm 1624
P Hoogte met ingeklapte ROPS/FOPS mm -

INHOUD

Veilig laadvermogen kg 1000
Bedrijfsgewicht kg 1625
Kieptype Voorste kieppunt – hoogste kieppunt
Inhoud kiepbak (waterinhoud) L 307
Inhoud kiepbak (afgestreken) L 454
Inhoud kiepbak (met kop) L 554
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TRANSMISSIE

Type Hydrostatische pomp naar 4 hydraulische wielmotoren

Bandenmaat 255 / 75 x 15,3 x 8 ply 

Aandrijving Hydrostatisch 1V / 1A

Max. rijsnelheid (onbeladen) 1e versnelling mph (km/u) 7,4 (11,9)

ELEKTRISCH SYSTEEM

Systeemspanning V 12

Capaciteit dynamo A 40

Accucapaciteit Ah 80

VULINHOUD

Hydraulische tank L 28

REMMEN

Bedrijfsrem Hydrostatische dynamische remmen op achterwielmotoren

Parkeerrem Hydrostatische dynamische remmen op achterwielmotoren

LADEN

Ingebouwde lader voor rechtstreekse aansluiting op AC-netvoeding

Indicatieve oplaadduur - 20-80%, afhankelijk van omgevingsfactoren. 2 uur en 35 min. (bij 230 V)

Externe snellader - 0-100% bij 415 V 1 uur en 40 min.

Soort stekker laadkabel 16 A, 110 V (geel)
16 A, 230 V (blauw)
16 A, 415 V (rood)

KRACHTBRON

Accutype Mangaan gelamineerd lithium-ion

Bruto capaciteit 10 kWu

Systeemspanning 48 V

Geen uitstoot tijdens gebruik

MOTOR

Motortype 3 fase AC permanente magneet

Motorvermogen 7 kW continu, 20 kW piek

SPECIFICATIE 1TE ELEKTRISCHE DUMPER



Elektrische dumper 1TE
Laadvermogen: 1 ton    Onbeladen gewicht: 1625 kg    Accucapaciteit: 10 kWh
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JC Bamford NV Waardenburg  Tel. +31 (0)418 654654  Email: info@jcb.nl  
JCB Belgium NV Oudsbergen  Tel. +32 (0)89 695050  Email: info@jcb.be  
Download de nieuwste informatie over onze producten op: www.jcb.com.
©2009 JCB Sales. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een database, of in welke vorm of op welke manier 

ook elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of anders worden verzonden, zonder toestemming vooraf van JCB Sales. Alle verwijzingen in deze uitgave met betrekking tot 

bedrijfsgewichten, afmetingen, capaciteiten en andere prestatiewaarden worden alleen ter referentie weergegeven en kunnen variëren op basis van de exacte specificaties van de machine. 

Ze kunnen dus niet worden gebruikt om de geschiktheid voor een bepaalde toepassing te bepalen. Raadpleeg altijd de JCB-dealer voor hulp en advies. JCB behoudt zich het recht voor 

specificaties te wijzigen zonder berichtgeving vooraf. De getoonde afbeeldingen en specificaties kunnen optionele uitrusting en accessoires bevatten. Het JCB logo is een geregistreerd merk 

van J C Bamford Excavators Ltd.

100% elektrisch. Geen uitstoot.


